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Rocznica wyzwolenia Libiąża
Tradycyjnym złożeniem kwiatów i wspólną modlitwą uczczono 63 rocznicę wyzwolenia Libiąża z rąk hitlerowskich. Uroczy-
stość przygotowana przez Libiąskie Centrum Kultury zgromadziła przedstawicieli libiąskiego samorządu na czele z pełnią-
cym obowiązki burmistrza Jackiem Latko i przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Bigajem, libiąskich kombatantów, 
reprezentantów instytucji i organizacji społecznych z terenu gminy, służby mundurowe ze sztandarami, a także mieszkań-
ców. Przypadająca na 25 stycznia rocznica jest corocznie okazją do spotkań przy pomniku na ul. Obieżowej poświęconym 
ofiarom wyzwolonego w tym dniu podobozu Janinagrube. Zgodnie ze zwyczajem obchody kontynuowano spotkaniem w 
libiąskiej bibliotece. Tam przedstawiciele organizacji kombatanckich wspominali wydarzenia stycznia 1945 roku, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem walk toczonych na obszarze od Gromca do Moczydła. Unikatowe wydawnictwo dotyczące II wojny 
światowej zaprezentował Edward Iwaniak. Przygotowano także wystawę księgozbioru o tematyce II wojny światowej będą-
cego w zasobach MBP w Libiążu.           PS
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Nowy burmistrz 
Decyzją mieszkańców gminy Libiąż burmistrzem został Jacek Latko. Wy-
bory przeprowadzono w związku z otrzymaniem przez Tadeusza Arkita 
mandatu Posła w Sejmie RP.
Na sesji Rady Miejskiej 11. 02 br. burmistrz złożył uroczyste ślubowanie i 
odebrał symboliczny klucz otwierający wrota gminy. Nie odbyło się bez gra-
tulacji i kwiatów, które złożyli: członek Zarządu Województwa Małopolskiego 
Marek Sowa, poseł Tadeusz Arkit, starosta powiatu chrzanowskiego Janusz 
Szczęśniak oraz przewodniczący libiąskiej RM Stanisław Bigaj. W swym wy-
stąpieniu burmistrz podkreślił, ze głosy oddane na jego kandydaturę są głosami 
poparcia dla rzetelnej i konsekwentnej pracy na rzecz dalszego rozwoju gminy. 
- Wyniki wyborów są dla mnie osobiście wskazówką i ważnym potwierdzeniem, 
że dotychczasowa praca samorządo-

wa jest dobrze oceniana i prowadzi do wyraźnych, akceptowanych przez mieszkańców 
celów. Jednocześnie – z szacunkiem i rozwagą podchodzę do głosów krytycznych, do 
opinii tych mieszkańców gminy Libiąż, którzy inaczej postrzegają priorytety rozwoju 
czy sposoby ich realizacji. Zapewniam, że wszelkie problemy oraz propozycje zwią-
zane z zaspokojeniem potrzeb społeczno -gospodarczych traktuję poważnie i w miarę 
możliwości postaram się uwzględniać je w bieżącej pracy. Liczę jednak, że będą to 
propozycje merytoryczne, uzasadnione interesem społecznym, stanowiące podstawę do 
konkretnych ustaleń i rozstrzygnięć – nie obliczone tylko na pustą krytykę lub szukanie 
konfliktów w życiu samorządu. 
Burmistrz wspomniał także o najważniejszych zadaniach, które zostaną zrealizowane 
w ciągu najbliższych lat. - Stoją przed nami wielkie wyzwania, bardzo konkretne i wy-
magające wspólnej dobrej woli. Budowa Centrum Miasta – przygotowane już przedsię-
wzięcie oparte na możliwości pozyskania środków finansowych z UE, które jest szansą 
cywilizacyjnego, historycznego wręcz skoku, zmieniającego oblicze Libiąża i kształtu-
jącego zupełnie nowy wizerunek naszego miasta. Od kilku lat pracujemy nad stworzeniem realnych warunków tej transformacji 

– mamy dla niej dobry klimat wewnętrzny, jak i wsparcie w województwie i władzach 
państwowych. Równolegle powstały i są na dobrej drodze realizacji inwestycje gwaran-
tujące równomierny rozwój sołectw naszej gminy – modernizacje dróg wojewódzkich i 
powiatowych, plany budowy ośrodków rekreacyjno – sportowych w Żarkach i Gromcu, na 
wielką skalę prowadzone już inwestycje kanalizacyjne, dobrze rokujące inicjatywy w zakre-
sie utworzenia strefy aktywności gospodarczej na terenie Janina – upadowa, gdzie mogą 
pojawić się nowe miejsca pracy. Oprócz wyzwań inwestycyjnych mamy duże potrzeby w 
zakresie „strefy budżetowej” – na terenie gminnych szkół i przedszkoli, obiektów kultural-
nych i rekreacyjnych, stworzania lepszych warunków działalności organizacji i stowarzy-
szeń aktywnych na terenie gminy. Mając świadomość tych wyzwań – jestem przekonany o 

możliwościach ich realizacji – w mądrym postępowaniu „krok po kroku...”, na miarę faktycznych możliwości wykonawczych i 
finansowych. Będę zdecydowanie zabiegał o poprawę warunków bezpieczeństwa w gminie, m. in. poprzez zaangażowanie we 
wspólnych działaniach policji, straży miejskiej i firm ochroniarskich, a także usprawnienie systemu monitoringu i zwiększenie 
ilości patroli wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba intensyfikowania działań prewencyjnych. Wszystkie te kwestie nie są dla mnie 
wyborczym eksperymentem, lecz kontynuacją przedsięwzięć, które wymagają postępu i efektów wykonawczych. Ponadto, wraz z 
poprawą i rozwojem podstawowych kwestii życiowych mieszkańców gminy zadbam o jawność i przejrzystość działalności admi-
nistracyjnej - podsumował nowy burmistrz Libiąża. 

- WIEŚCI  Z GMINY -

Jacek Latko:
Urodzony 21.07.1966 r. w Libiążu, żonaty, dwoje dzieci. Wykształcenie wyż-
sze, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył studia 
podyplomowe w AGH - kierunek Zarządzanie i Marketing oraz studium 
prawno - samorządowe na Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk Prawnych 
w Warszawie. W latach 1991-1998 pracował w KWK „Janina”, ostatnio jako 
pełnomocnik dyrektora ds. restrukturyzacji.  W kadencji 1998 – 2002 radny 
libiąskiej RM. W 1998 objął funkcję zastępcy burmistrza gminy Libiąż, którą 
pełnił do listopada 2007r. Ponadto od 17 lat sprawuje funkcję prezesa zarządu 
Miejsko-Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiążu, a od 2004 roku 
wiceprezes Powiatowej OSP. Jest również wiceprezesem Koła Wędkarskie-
go „Libiąż Miasto”. Od 2006 roku członek Zarządu Małopolskiego Oddzia-
łu Polskiego Kongresu Drogowego. Zainteresowania burmistrza to przede 
wszystkim narciarstwo i tenis. Wolne chwile lubi także spędzać wędkując. 
Poza tym jest sympatykiem myślistwa, ale sam nie poluje.

Symboliczny klucz do bram miasta burmistrz Latko 
otrzymał od swojego poprzednika T. Arkita Wyniki wyborów

5226 mieszkańców z uprawnionych 
do głosowania 18475 osób oddało 
swój głos 27 stycznia w wyborach 
burmistrza gminy Libiąż. Spośród 
trzech kandydatów najwięcej głosów 
(3600) otrzymał Jacek Latko. Blisko 
70% poparcie pozwoliło mu zwycię-
żyć już w pierwszej turze wyborów. 
Pozostali kandydaci, a więc Andrzej 
Olszowski i Antoni Gut uzyskali od-
powiednio 1238 (24%) i 342 głosów 
(6%). Frekwencja w wyborach wy-
niosła 28,28%. 

Poseł Tadeusz Arkit: - Cieszę się z wy-
raźnego, jednoznacznego wyniku wyborczego 
mojego następcy, który świadczy o dobrej oce-
nie dotychczasowych działań samorządowych 
i woli mieszkańców Libiąża, Żarek i Grom-
ca, aby rozpoczęty proces rozwoju gminy był 
kontynuowany. Znając Jacka Łatko wiem, że 
będzie burmistrzem kreatywnym i konsekwen-
tnym w działaniu, a przy tym otwartym na po-
trzeby mieszkańców. Jeszcze raz zapewniam, 
że dobra współpraca i aktywność na rzecz 
rozwoju Libiąża jest również moim prioryte-
tem poselskim. Jestem przekonany, że wspól-
nymi siłami zbudujemy dla tej gminy lepszą 
przyszłość, na miarę oczekiwań i aspiracji 
wszystkich libiąskich pokoleń i środowisk.
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Poseł Gowin w ZS 
Młodzież z Zespołu Szkół uczestniczyła w wykładzie pt. „Nowoczesny patriotyzm” 
prowadzonym przez posła na Sejm RP Jarosława Gowina. W spotkaniu uczestniczył 
także parlamentarzysta Tadeusz Arkit, p.f. burmistrza Libiąża Jacek Latko oraz rad-
ny powiatowy Jan Pająk. 
Podczas wykładu poseł kilkakrotnie cytował znanych Polaków: Józefa Piłsudskie-
go, Ks. Tischnera, Jana Pawła II oraz Władysława Bartoszewskiego. Na podstawie 
myśli tych wielkich ludzi wyjaśniał młodym ludziom, na czym polega nowoczesny 
patriotyzm. Jego zdaniem to m.in. duma z Ojczyzny i obrona dobrego imienia Polski 
i Polaków. 
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w wykładzie zadając posłowi szereg pytań, m.in.: 
skąd czerpać wzorce, jakie działania podejmuje Rząd względem osób wyjeżdżają-

cych zagranicę, aby zachęcić ich do powrotu do kraju.
Po spotkaniu z młodzieżą odbyło się kolejne, w którym wzięli udział dyrektorzy szkół średnich powiatu chrzanowskiego, li-
biąskich gimnazjów i jednostek organizacyjnych.  Poseł odpowiadał na pytania dotyczące problemów finansowych polskiego 
szkolnictwa i trudności pojawiających się w trakcie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

- WIEŚCI  Z GMINY -

Już po raz trzeci odbył się Bal Biznesu, podczas którego 
rozdano statuetki Przedsiębiorcy Roku 2007. Organi-
zowana przez Chrzanowską Izbę Gospodarczą impreza 
tym razem miała miejsce w Libiążu. O tytuł najlepsze-
go przedsiębiorcy mogły ubiegać się firmy działające w 
branżach: handel, budownictwo lub produkcja. Pierw-
sza kategoria obejmuje wszystkich przedsiębiorców 
ziemi chrzanowskiej, natomiast dwie kolejne są zare-
zerwowane dla członków Chrzanowskiej Izby Gospo-
darczej. W tym roku wyróżniono: Bogusława Sosinkę  
- firma „OPA–REM” ( budownictwo), Roberta Lipni-
ckiego  -firma „EPS System” z Trzebini (produkcja),  
Włodzimierza Głowacza – zakład cukierniczy „Linda” 
z Chrzanowa (handel). Statuetki Przedsiębiorcy Roku 
2007 przyznano na podstawie oceny rozwoju firmy, tro-
ski o pracowników oraz braku zadłużeń wobec Skarbu 
Państwa. Podczas uroczystego spotkania wręczono tak-
że specjalną statuetkę posłowi Tadeuszowi Arkitowi, za 
wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.
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Przejazd zamknięty
Zastąpieniem opuszczanych rogatkek stalowymi rampami, 
wywiezieniem położonych między torami betonów i posta-
wieniem znaków informujących o przejściu dla pieszych za-
kończył się spór mieszkańców libiąskiej dzielnicy Grabiczka 
z Zakładem Linii Kolejowych w Krakowie.  11 lutego ekipa 
remontowa kolei przeprowadziła rozbiórkę przejazdu na ulicy 
Armii Krajowej. 
PKP swą suwerenną decyzję argumentowała względami bez-
pieczeństwa i czynnikami ekonomicznymi. Taki scenariusz 
zapowiadano w związku z remontem kładki na libiąskiej stacji 
PKP, współfinasnowanej z budżetu gminy. Przejście dla pie-
szych oddano do użytku 18 stycznia, więc likwidacja przejazdu 
jest jej konsekwencją. Do dyspozycji mieszkańców tamtej czę-
ści Libiąża pozostał położony kilkaset metrów dalej przejazd 
ulica Orzeszkowej i wyremontowana kładka dla pieszych.  

Płonął dom
Sześć zastępów straży pożarnej i 21 ratowników wzięło udział 22 lutego 
w akcji gaśniczej przy ul. Partyzantów w Libiążu. Około godziny 2 w 
nocy doszło tam do pożaru dachu i poddasza mieszkalnego. Objął on 
powierzchnię około 100 m2 i kubaturę około 860 m3. 
Łącznie działania ratownicze trwały 4 godziny i 37 minut. Na czas re-
montu domostwa pogorzelcy mieszkają u znajomych i rodziny. - Zaofe-
rujemy poszkodowanym każdą możliwą formę pomocy - zadeklarował 
burmistrz Libiąża Jacek Latko. 
- Kto wie czy nie udało by się uratować większej części domu gdyby PKP 
poinformowała straż pożarną o zlikwidowaniu przejazdu kolejowego 
przy ulicy Armii Krajowej. W skutek tego strażackie wozy straciły sporo 
czasu na odnalezienie drogi dojazdu – ocenia libiąski radny i zarazem 
jeden z uczestniczących w akcji gaśniczej strażaków Marek Cygan. 
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- WIEŚCI  Z GMINY -

Nowe tereny
Na ostatniej sesji Rada Miejska uchwaliła „Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenu przy ul. Urzędniczej w Libiążu”. W 
przyszłości może tu powstać osiedle mieszkaniowe stanowiące enklawę 
ciszy i spokoju w otoczeniu zieleni. Aby osiągnąć ten efekt, część tere-
nów w granicach opracowania planu przeznaczono pod zieleń parkową i 
do zalesienia, aby ograniczyć uciążliwości wynikające z sąsiedztwa Za-
kładu Górniczego „Janina”. Zaprojektowane też zostaną ścieżki rowe-
rowe powiązane z istniejącymi ciągami tras rowerowych na terenie gmi-
ny. Jeżeli wszystkie zamierzenia objęte planem zostaną zrealizowane, 
to powstaną działki o powierzchni 7 – 12 arów przeznaczone pod jed-
norodzinną zabudowę mieszkaniową z możliwością wbudowania usług 
obejmujących nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej obiektów. Na 
powyższym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji usług uciążliwych. 

Wizyta ministra
Aleksander Grad – minister skarbu w rządzie Donalda Tuska odwiedził 
Zakład Górniczy „Janina” w Libiążu, gdzie spotkał się z prezesem Połu-
dniowego Koncernu Energetycznego S.A. Janem Kurpem i zarządem Połu-
dniowego Koncernu Węglowego S.A. Wizyta związana była z zapowiadaną 
prywatyzacją grupy Tauron, w skład której wchodzi PKE. Aleksandra Grada 
interesowało, jak inwestycje PKW wpłyną na wartość całej grupy i termin jej 
giełdowego debiutu. Tauron Polska Energia rozpoczęła działalność 9 maja 
2007 roku, kiedy - zgodnie z rządowym „Programem dla elektroenergetyki” 
- wniesiono do spółki akcje: EnergiiPro, Enionu, Południowego Koncernu 
Energetycznego i Elektrowni Stalowa Wola. Spółka jest podmiotem obej-
mującym swoim działaniem 17 proc. powierzchni kraju. Jest drugim pod 
względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce oraz lide-
rem pod względem sprzedaży energii zarówno dla klientów korporacyjnych, 
jak i indywidualnych.

Założyciel WTZ na emeryturze
Wieloletni kierownik i współzałożyciel Warsztatów Terapii Zajęciowej w Libiążu Antoni Świstak z dniem 1 stycznia br. prze-
szedł na emeryturę. Pracę z osobami upośledzonymi umysłowo rozpoczął 1995 roku, od początku istnienia placówki. Pan An-
toni podkreśla, że były to lata żmudnej pracy, ale również czas radości i uniesień. - Czułem się wśród tych ludzi bardzo dobrze, 
każdy ich krok do przodu, najmniejszy sukces mobilizowały mnie do podjęcia kolejnych wysiłków na rzecz rozwoju naszych 
podopiecznych. Muszę przyznać, że opuszczałem placówkę z żalem, bo przez tak długi okres czasu bardzo związałem się zarówno 
z podopiecznymi jak i z ich rodzicami - dodaje.
Uczestnicy WTZ równie pozytywnie wspominają współpracę 
z panem Antonim. 
- Pan kierownik zawsze potrafił rozwiązywać nasze proble-
my. Obdarzaliśmy go dużym zaufaniem, był dla nas jak ojciec 
– mówi Krzysztof Podlipski.
- To człowiek o złotym sercu i mam nadzieję, że nadal będzie 
nas odwiedzał  - dodaje inny podopieczny Rafał Sachmerda.
Po odejściu pana Antoniego funkcję kierownika objął Piotr 
Świstak dotychczasowy kierownik świetlicy terapeutycznej, 
która swą działalnością obejmuje kształcenie upośledzonych 
dzieci i osób poniżej 25 roku życia. Foto: Antoni Świstak (w środku) w otoczeniu podopiecznych 

Działki na sprzedaż
Po czterech sprzedanych w zeszłym roku działkach 
przy ul. Wspólnej, do przetargu wystawionych zo-
stanie kolejnych 10 działek, znajdujących się w tym 
samym rejonie. Powierzchnia każdej z nieruchomo-
ści mieści się w przedziale 0,0744 – 0,1047 ha. Wy-
kaz działek dostępny jest na stronie internetowej BIP 
Urzędu Miejskiego. Przetarg zostanie ogłoszony w 
marcu lub kwietniu br. Wykaz nr działek do sprzedaży 
wraz z cenami wywoławczymi:
nr 5697/1 o pow. 0,0907 - 56 080,00 zł
nr 5697/2 pow. 0,0953 ha - 58 880,00 zł
nr 5697/3 pow. 0,1047 ha - 64 480,00 zł
nr 5697/5 pow. 0,0744 ha - 46 320,00 zł
nr 5697/6 pow. 0,0834 ha - 51 680,00 zł
nr 1496/5 pow. 0,0893 ha - 55 280,00 zł
nr 1496/6 pow. 0,0777 ha - 48 280,00 zł
nr 1500/6 i 5702/3 o łącznej pow. 0,0723 ha - 50 
080,00 zł
nr 1518/3, 1517/3, 5700/3 i 1515/7 o łącznej pow. 
0,0843 ha - 58 180,00 zł
nr 1518/1, 1517/1, 5700/1 i 1515/5 o łącznej pow. 
0,1015 ha - 69 680,00 zł
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Modelarnia bez pana Mieczysława

www.libiaz.pl
Atrakcyjny wy-
gląd, mnogość 
informacji, aktual-
ności, zapowiedzi 
wydarzeń i bogata 
galeria zdjęć. Tak 
od 5 lutego pre-
zentuje się nowa 
strona internetowa 
Libiąża. Efekt kil-
kumiesięcznych 
starań pracowni-

ków Wydziału Rozwoju libiąskiego magistratu to kolejny powód do dumy dla 
mieszkańców naszej gminy. 
Już pierwsze sekundy wizyty na portalu bardzo miło zaskoczą. Uwagę przyku-
wa nowy interfejs, czyli graficzny sposobu prezentacji informacji. Bardzo ładną 
czołówkę tworzą zdjęcia pomników, pomiędzy którymi przewijają się fotografie 
charakterystycznych dla gminy miejsc. „Witamy uśmiechem” – głosi napis na 
jednej z nich prezentującej rondo „pod Białym”. 
Strona jest prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat gminy. Znajdziemy w niej in-
formacje na temat samorządu, wyczerpujące dane na temat struktury magistratu 
z telefonami kontaktowymi i personaliami urzędników, informacje o sołectwach, 
jednostkach organizacyjnych, oświacie, służbie zdrowia, parafiach, organizacjach, 
stowarzyszeniach, klubach i kołach, ważniejszych telefonach i adresach.Możemy 
poczytać również o miastach partnerskich naszej gminy, a więc francuskim Rouv-
roy i włoskim Corciano. Strona oferuję także do ściągnięcia dokumenty w for-
mie plików takie jak: statut gminy, uchwały budżetowe, dokumenty strategiczne 
dotyczące rozwoju całej gminy i sołectw, czy też film o Libiążu realizowany w 
ubiegłoroczne wakacje przez TVP Kraków. 
Oczywiście nie brakuje mapy z nawigatorem, historii gminy, informacji o jej po-
łożeniu, gospodarce, przynależności do stowarzyszeń i związków międzygmin-
nych, otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach, czy prowadzonych inwestycjach. 
Witryna charakteryzuje także naszą gminę w aspektach sportu, kultury, turystyki 
i rekreacji. Znajdziemy też rozkłady jazdy środków komunikacji publicznej i re-
pertuar kina.  
Nowościami na stronie są zakładki „zadaj pytanie” i „załatw sprawę”. Kliknię-
cie na pierwszą z nich automatycznie przekieruje nas do programu pocztowego, 
za pomocą którego możemy bezpośrednio przystąpić do pisania treści zapytania. 
Druga z nich wyjaśni jak i gdzie załatwić sprawy urzędowe, jakimi dokumentami 
należy się posługiwać (ich wzory również są tam dostępne). Ważnym aspektem 
portalu jest opracowanie go w aż czterech wersjach językowych: polskim, an-
gielskim, francuskim i włoskim. Jak zapowiadają opiekunowie strony z Wydziału 
Rozwoju będzie ona na bieżąco aktualizowana, usprawniana i wzbogacana kolej-
nymi zdjęciami.            PS
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OPS z nową jakością usług
Ośrodek Pomocy Społecznej, jako jeden z 
dziesięciu ośrodków w województwie mało-
polskim, został zakwalifikowany do udziału 
w prgramie „Cała naprzód – nowa jakość 
usług integracji społecznej w Małopolsce”. 
Troje pracowników Ośrodka będzie uczest-
niczyło w teoretyczno-praktycznych szko-
leniach. Projekt potrwa od lutego do paź-
dziernika 2008r., a głównym jego celem jest 
wprowadzenie do małopolskich Ośrodków 
Pomocy Społecznej modelu ośrodka jako 
„Centrum Aktywności Lokalnej – CAL”. 
Pod tym pojęciem należy rozumieć określo-
ny sposób działania, którego zadaniem jest 
aktywizowanie społeczności lokalnych, two-
rzenie poczucia przynależności do danego 
miejsca i lokalnej grupy, uruchomienie na 
nowo zbiorowych strategii pomocy ludziom 
potrzebującym. 
Wśród celów programu wymienić należy:
- powstanie silnych, zintegrowanych spo-
łeczności lokalnych,
- rozwój lokalnej samoorganizacji, solidar-
ności i tworzenie więzów samopomocy,
- zaktywizowanie lokalnych zasobów – in-
stytucji i organizacji samorządowych,  poza-
rządowych, biznesowych,
- wzmacnianie i integracja lokalnych grup 
obywatelskich,
- budowanie tożsamości wspólnot lokalnych 
poprzez podnoszenie jakości społecznych  
integracji, związków i sieci kontaktów,
- pomaganie ludziom w tworzeniu i odtwa-
rzaniu ich własnych społeczności lokalnych 
i grup społecznych, pozwalających w radze-
niu sobie z rozwiązywaniem lokalnych prob-
lemów oraz kontroli nad własnym życiem.

Realizatorem projektu jest Fundacja Insty-
tut Studiów Strategicznych w Krakowie we 
współpracy merytorycznej ze Stowarzysze-
niem Centrum Wspierania Aktywności Lo-
kalnej CAL z Warszawy oraz Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie 
– patronem projektu. 

Nie ma już wśród nas Mieczysława Księżarczyka. Inicjator powstania libiąskiej modelarni lotniczej 
zmarł niespodziewanie w poniedziałek 28 stycznia. – Był on wspaniałym organizatorem, który rea-
lizował swoją pasję poprzez pracę z młodzieżą. Tworząc w 2002 roku sekcję modelarską starał się 
pokazać młodym ludziom alternatywne podejście do życia. Człowiek o niezmiernej dawce humoru, 
który zawsze do każdej sprawy podchodził z ogromnym zaangażowaniem. Umiał mówić i słuchać 
innych. Sukcesy, jakie święciła sekcja modelarska są w głównej mierze jego zasługą – wspomina 
Krzysztof Sroka, przyjaciel pana Mieczysława. 
- Pamiętam jak pan Księżarczyk zapisał mnie na zawody modelarskie. Nie chciałem jechać, bo 

sądziłem, że przegram. On przekonał mnie, że i tak warto startować. Efekt był taki, że wygrałem te zawody… - wspomina 
jeden z jego wychowanków. Sekcja modelarska, z chwilą śmierci Mieczyslawa Księżarczyka poniosła dużą stratę, jednak 
jego osiągnięcia i dorobek na pewno zostaną niezapomniane. 
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Działalność libiąskiej 
Straży Miejskiej w 2007 roku

W 2007 roku Straż Miej-
ska odnotowała 1474 
interwencje. Łącznie 
wystawiono 311 man-
datów na kwotę 28. 620 
zł. W tym 21  z powodu 
wykroczeń  przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu, 23 -  wy-
kroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób i 
mienia, 81- wykroczenia 

przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 2 – wykroczenia przeciw-
ko interesom konsumentów, 6- wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, 75 
- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 25-ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 78 –w ramach wychowania w trzeźwości i przeciw-
działania alkoholizmowi. Z tego 25 spraw trafiło do sądu. Ponadto dokonano 1306 
pouczeń. Poza tym odnotowano 24 przypadki doprowadzenia osób do izby wytrzeź-
wień oraz 46 do miejsca zamieszkania. Ujawniono 30 przestępstw. 

Statystki dotyczące współpracy z policją:
W 2007 roku zorganizowano 324 wspólnych patroli, w efekcie których : zatrzymano 
9 sprawców przestępstw, ujawniono 35 przestępstw, 275 wykroczeń, nałożono  87 
mandatów karnych, zastosowano 188  pouczeń, sporządzono 6 wniosków o ukaranie, 
doprowadzono 12 nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień , załatwiono 352  interwencji, 
wylegitymowano 461 osób, zatrzymano 18 poszukiwanych, 23 razy zabezpieczano 
imprezy  i uroczystości gminne.
Ponadto libiąska Straż Miejska wspólnie z policją organizowała akcje w szkołach i 
przedszkolach mające na celu zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego porusza-
nia się po drogach publicznych. Młodzież miały również okazje zobaczyć pracę po-
licjanta pełniącego służbę z psem. W akcji wzięło udział około 1.300 dzieci z terenu 
Gminy Libiąż. Strażnicy nawiązali także współpracę ze Społeczną Strażą Rybacką koła nr 33,  kołem nr 90 w Libiążu, z Pań-
stwową Strażą Rybacką Okręg Katowice oraz Okręg Kraków. Przeprowadzane są wspólne kontrole akwenów znajdujących się 
na terenie Gminy Libiąż oraz na rzece Wiśle. A w ramach współpracy z Strażą Leśną Nadleśnictwa w Chrzanowie kontrolowane 
są miejsca gdzie dochodziło do kradzieży drewna oraz miejsca gdzie mieszkańcy tworzyli dzikie wysypiska śmieci. Straż Miej-
ska na bieżąco współpracuje również ze schroniskiem dla bezpańskich zwierząt w Olkuszu. W ubiegłym roku przeprowadzono 
21 wspólnych patroli, w wyniku których odwieziono do schroniska 42 psy wałęsające się bez nadzoru właściciela. Ponadto 
patrole Straży Miejskiej regularnie kontrolują rejony szkół na terenie gminy oraz miejsca grupowania się młodzieży. 
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Wędkarskie podsumowanie
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 
za 2007 r. członków koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego Okręgu Kato-
wice Nr 90 Janina w Libiążu przy Połu-
dniowym Koncernie Węglowym odbyło 
się 20.0l.2008r. Na spotkanie przybyli 
m.in. poseł na Sejm RP T. Arkit: bur-
mistrz Libiąża J. Latko oraz przedstawi-

ciele okręgu i zaprzyjaźnionych kół. Uczestnicy spotkania wysłuchali sprawozdania 
zarządu za 2007r. W kolejnym punkcie zebrania przedstawiono plany pracy, propo-
zycje organizacyjne, gospodarcze i finansowe zarządu. Najważniejszymi zadaniami 
w 2008 r. będzie odnowa stawów, udrażnianie dopływów i odpływów, wykonanie 
koniecznych remontów urządzeń wodnych i obiektów, zarybienia, zawody wędkar-
skie, praca z młodzieżą, pozyskiwanie funduszy, nawiązanie współpracy z kołem nr 
33 Libiąż Miasto.  Na zakończenie zebrania prezes koła A. Szymkiewicz podzięko-
wał władzom samorządowym Starostwa Powiatowego oraz Libiąża, Zarządowi Po-
łudniowego Koncernu Węglowego, Związkom Zawodowym w ZG Janina, podmio-
tom gospodarczym i osobom prywatnym za pomoc w działalności koła. Członkom 
organizacji podziękował za zaangażowanie i ciężką pracę. 

V edycja warsztatów KIS
Rozpoczęła się V edycja warsztatów te-
rapeutycznych organizowanych przez 
Klub Integracji Społecznej, działający 
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Libiążu. W warsztatach uczestniczy 13 
osób wyłonionych podczas rekrutacji. 
Program warsztatów nakierowany jest 
na aktywizację społeczną i zawodową 
osób długotrwale bezrobotnych, za-
grożonych wykluczeniem społecznym 
i korzystających ze świadczeń pomo-
cy społecznej.  Spotkania odbywają się 
trzy razy w tygodniu, przez okres trzech 
miesięcy. Uczestnicy podczas zajęć zdo-
będą niezbędną wiedzę do aktywnego 
poruszania się na rynku pracy i pozna-
ją sposoby radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach życiowych, nauczą się m.in. 
poprawnej komunikacji społecznej, 
asertywności, autoprezentacji oraz roz-
wiązywania konfliktów. Siedziba Klubu 
Integracji Społecznej znajduje się w bu-
dynku Miejskiego Centrum Medycznego 
w Libiążu, ul. 9 Maja 2, III piętro, pokój 
nr 404. Można tam uzyskać pomoc w 
formie poradnictwa indywidualnego w 
zakresie psychoedukacji, pośrednictwa 
pracy, doradztwa zawodowego oraz 
prawnego. Osoby zainteresowane mogą 
kontaktować się z pracownikami KIS w 
godzinach 7.15 - 15.15 od poniedziałku 
do piątku.

Zielono i czysto
Gmina Libiąż nieprzerwanie dba o swój 
„zielony” i czysty wizerunek. W 2007 
roku, w różnych akcjach ekologicznych 
teren gminy wzbogacił się o 1193 sztuki 
drzew i krzewów. Podczas tych samych 
akcji zebrano 50 m3 odpadów. Dodat-
kowo, na zlecenie Urzędu Miejskiego, 
w ramach bieżącego utrzymania zieleni 
gminnej, nasadzono 1030 sztuk drzew i 
krzewów ozdobnych. W ubiegłym roku 
zlikwidowano też 37 „dzikich wysy-
pisk”, usuwając 95 m3 odpadów. Przez 
pierwsze półrocze minionego roku (kie-
dy mieszkańcy segregowali odpady w 
tzw. „dzwonach”) wywieziono również 
57,33 tony odpadów opakowaniowych 
pochodzących z selektywnej zbiórki, w 
tym 9,81 ton odpadów z tworzyw sztucz-
nych oraz 47,52 ton szkła. 
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Ferie z LCK
Tegoroczne ferie zimowe w gminie Libiąż obyły się bez śniegu, 
ale na taką okoliczność przygotowane było LCK, które zorgani-

zowało najmłodszym mieszkańcom gminy wiele alternatywnych zajęć w świetli-
cach w Libiążu, Żarkach, Gromcu i Kosówkach. Podczas nich prowadzono ciekawe zajęcia plastycz-
ne, gry planszowe i stolikowe, zabawy ruchowe, quizy, kalambury, zagadki literackie i wiele innych. 
W każdej ze świetlic odbyły się karnawałowe bale przebierańców. Promocyjne ceny na krytej pły-
walni przyciągnęły do wody wielu amatorów pływania. Także w ramach zajęć świetlicowych ich 
uczestnicy odwiedzili basen, gdzie pod okiem instruktorów LCK wzięli udział w wielu ciekawych 
konkursach i zawodach pływackich. Podczas ferii odbyły się także tzw. „wesołe podwórka, czyli 
charakterystyczne konkursy, gry i zabawy na świeżym powietrzu, podczas których uczestnicy ry-
walizowali o nagrody rzeczowe. W tej formie odbyły się zajęcia na Placu Słonecznym, przy Domu 
Kultury w Żarkach, przy świetlicy w Gromcu, na placu zabaw przy OSP Libiąż i na placu zabaw 
w Kosówkach. W tym okresie specjalny repertuar zaoferowało też libiąskie Ale!Kino, gdzie dzieci 
obejrzały filmy animowane. 
Zorganizowano także wyjazd do Krakowa na spektakl pt. „Czerwony kapturek”, połączony ze zwie-

dzaniem teatru „Groteska”. Na zakończenie ferii w Libiążu w zastępstwie ku-
ligu odbył się rajd pieszy zakończony ogniskiem z kiełbaskami. Odbywały się 
też turnieje sportowe - w Żarkach zorganizowano 
zawody w tenisie stołowym, rzutkach i szachach. W 
Gromcu z kolei prowadzone były warsztaty teatralno 
- taneczne. 
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Ogłoszenia drobne
Nagrania na kasetach wideo szybko tracą jakość! Zachowaj 
wspomnienia na zawsze! Przegrywanie kaset VHS i Hi8 na 
DVD! Tanio! tel 600 773 167, 0-32 6271070
Potrzebna pomoc do osoby średnio niepełnosprawnej: kobie-
ta lat 32-37 (osoba z Libiąża) na 1,5 godz./dziennie. 
Tel. 627 3967
Szkółka jeździecka „Tęcza” (Libiąż ul. Sosnowa 4) zaprasza 
na naukę jazdy konnej, tel. 513-382-735
Spzredam DVD Philips z pilotem. tel. 600773167

Teatr z LCK
Libiąskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza do Teatru 
Ludowego w Krakowie na spektakl pt: „Kupiec Wenecki” 
W. Szekspira. Wyjazd 14 marca 2008 r. (piątek) o godzi 
16:00 z parkingu przy Policji w Libiążu (przejazd przez 
Chrzanów, Trzebinię), Cena wyjazdu: 57 zł (bilet normal-
ny), 47 zł (bilet ulgowy). Wpłaty można dokonywać w LCK 
pokój nr 6 lub na konto: PKO BP S.A. o/ Libiąż nr. 71 1020 
2384 0000 9602 0011 3779. Szczegółowych informacji 
udziela instruktor LCK Bożena Kikla tel. 032/ 627-12-62. 

Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Libiążu serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z ks. Ta-
deuszem Isakowiczem – Zaleskim, autorem książki „ Moje 
życie nielegalne”, które odbędzie się 18 marca 2008 r. o 
godz. 18.00 w Restauracji Millenium przy ul. 1–go Maja 17 
w Libiążu.

Nowopowołanym dyrektorem Gimnazjum Nr 2 im. 
M. Kopernika w Libiążu 
został Michał Rapka. 
Od 18 lat pracuje jako na-
uczyciel muzyki. Karierę 
zawodową rozpoczął w 
Szkole Podstawowej nr 
5 w Chrzanowie. Później 
pracował także w SP nr 8 
i w Gimnazjum nr 4. W 
libiąskim Gimnazjum nr 
2 został zatrudniony w 
2002 roku. W wolnych 
chwilach gra jako kon-
trabasista w uznanym 

zespole jazzowy „Hot Swing”. 

„Comber Babski 2008„
Po męskich karczmach piwnych przyszła kolej na ich damski odpowiednik, jednak o nieco odmiennym charakterze.  W pierwszą 
sobotę lutego panie bawiły się na „Babskim combrze”  w stołówce Zakładu Górniczego „Janina”. Comber uroczyście otwarła 
Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Pani Teresa Rajca- Bisztyga.
W tym roku imprezę zorganizowano był pod hasłem „na góralska nutę”, a nawiązywał do tego wystrój i cała oprawa artystyczna. 
Uczestniczki bawiły się przy kapeli górali beskidzkich  „Baciarka” , a następnie do późnych godzin grał dla nich  DJ’ z  Radia 
Karolina. Były konkursy, loteria i czerwone korale na szyjach każdej z pań. Tradycyjne góralskie potrawy, skoczna muzyka i 
doskonałe humory były kluczem do wyśmienitej zabawy.          Monika Widlarz

Kolejny milioner!!
Wyjątkowo udane są od dwóch lat pierwsze miesiące nowego 
roku dla libiąskich „totkowiczów”. W styczniu roku ubiegłego 
padła główna wygrana w dużym lotku na kwotę 3.852.044,00 zł 
w sklepie PHS przy ul. Paderewskiego, a 26 stycznia br. kupon 
z sześcioma trafnie wytypowanymi cyframi nadano w sklepie 
Bon-Ton przy ul. Przyrodniczej. Tym razem konto szczęśliwca 
powiększyło się o kwotę 1.971.356,40 zł. 



Kurier Libiąski nr 32 2008 ��

- KURIER LIBIĄSKI -

FERIE
 Z KSIĄŻKĄ

W okresie ferii w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej na dzieci 
czekało wiele atrakcji. W filii 
głównej we wtorki odbywały 
się zajęcia literackie. Tematami 
przewodnimi tych spotkań były 
„Stroje, ubiory w tradycjach i 
kulturze” oraz „Najpiękniejsze 
baśnie i opowieści z wykorzystaniem literatury dziecięcej”. Natomiast w czwart-
kowe popołudnia dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach plastycznych popartych 
literackimi wątkami.
W filii w Żarkach zajęcia literackie połączono z zabawą taneczną. Odbyły się dwa 
spotkania zainspirowane: „Czarodziejskim pudłem króla Bajdura” oraz bajką J. 
Ch. Andersena „Calineczka”. Podobne spotkania zorganizowano w filii w SP nr 2 
Libiążu, których tematami były m.in. „Bezpieczne ferie” – kodeks bezpiecznych 
zachowań w czasie zimowego wypoczynku w oparciu o literaturę; gry i zabawy, 
„Karnawał 2008” – historia karnawału, dawne zwyczaje i obrzędy; wykonywanie 
ozdób karnawałowych, „Pani Zima” – wspólne czytanie baśni i bajek związanych 
z zimą, ilustracje zimowe, „Walentynki” – wspólne czytanie młodzieżowej poe-
zji związanej ze świętem zakochanych, układanie wierszy i wykonywanie ozdób 
walentynkowych.
Z kolei w Gromcu zajęcia literackie i plastyczne urozmaicono wycieczką do lasu, 
która stała się świetną formą motywacji do czytania literatury przyrodniczej i 
przygodowej. Ponadto dzieci podobnie jak w innych filiach uczestniczyły w spot-
kaniach, podczas których wspólnie czytano, rozwiązywano krzyżówki i rebusy, a 
także wykonywano ciekawe prace plastyczne. 

NOWOŚCI CZYTELNICZE
„Jarmark odmieńców”, Katherine Donn, Gruner-Jahr Polska , 2007

Dziwaczna rodzina Binewskich przemierza Stany Zjednoczone jako trupa cyrko-
wa. Siostry syjamskie grają na pianinie i śpiewają. Chłopiec z płetwami zamiast 
kończyn pływa w zbiorniku z wodą. Karlica albinoska zapowiada cyrkowe wystę-
py. Tylko jedno z rodzeństwa urodziło się normalne. Zawiedzeni rodzice chcieli 
dziecko porzucić. I wtedy ujawnił się jego wielki sekretny dar, który uczynił je 
najcenniejszym i najniebezpieczniejszym skarbem rodziny. Katherine Dunn uzmy-
sławia, jak różnie można pojmować piękno i brzydotę, normalność i dziwaczność, 
świętość i obsceniczność. Ta pełna emocji powieść była nominowana do National 
Book Award. (dostępna w wypożyczalni dla dorosłych MBP)

„Jedynacy”, Jill Pitkeatheley, David Emerson, Warszawa: „Jacek Santor-
ski”, 2007

Jedynacy to użyteczny poradnik, tak dla dorosłych jedynaków, jak i dla ich rodzi-
ców, traktujący zagadnienie w bardzo pełny sposób. Autor przeprowadził wywiady 
z 60 jedynakami, opisał jak przebiegało ich dorastanie w rodzinach. Wartościowy 
przewodnik dla jedynaków w trudnej sztuce nawiązywania relacji międzyludzkich 
i przetrwania w nich. Dla rodziców również przewodnik na wyboistej drodze do 
zrozumienia swojego jedynaka. (w wypożyczalni dla dorosłych MBP).

„Jezus z Nazaretu” Joseph Ratzinger- Benedykt XVI, Kraków: Wydawni-
ctwo M, 2007

Pierwsza książka Benedykta XVI. Książka dotyczy fundamentu wiary każde-
go chrześcijanina w osobę Jezusa Chrystusa. Jest odpowiedzią na współczesny 
kryzys wiary i zaufania. Benedykt XVI z niezwykłą siłą ukazuje współczesnemu 
człowiekowi kim naprawdę był i jest Jezus Chrystus, dlatego wnikliwa lektura 
książki jest niezbędna dla współczesnego chrześcijanina. (w wypożyczalni dla do-
rosłych MBP)

Galeria Mikro MBP zaprasza na kolejną 
wystawę plastyczną. Tym razem prezentu-
jemy malarstwo libiąskiej grupy artystycz-
nej „Pejzaż”. Kilkanaście obrazów autor-
stwa – Marka Głowickiego, Teresy Kurek, 
Leszka Skuczyńskiego oraz Genowefy i 
Wiesława Konecznych będzie można oglą-
dać do 15 marca br. w godzinach otwarcia 
biblioteki. Po cieszącej się dużym powo-
dzeniem wystawie bożonarodzeniowych 
kartek świątecznych , Galeria Mikro przy-
gotowuje kolejną podobną wystawę. Ty 
razem będą to pocztówki wydane z okazji 
Wielkanocy, z wielu krajów Europy i spoza 
niej. Już dziś serdecznie zapraszamy! 

Poetycko-malarski wieczór
W piątek 22 lutego w Klubie Czytelnika 
MBP odbyło się spotkanie z libiąską poetką - 
Elżbietą Adamiec. Połączono je z otwarciem 
wystawy plastycznej prezentującej wycinek 
twórczości amatorskiej grupy „Pejzaż”. 
Elżbieta Adamiec to laureatka wielu konkur-
sów poetyckich, pisząca wiersze o kobietach, 
zwyczajnym, szarym życiu, o codziennych 
sprawach. Do tej pory jej twórczość została 
zebrana w tomik „Jesienna kobieta”, a także 
znalazła się w dwóch antologiach: „Pożeg-
nanie” oraz „Antologia poezji internetowej”. 
W tej chwili przygotowany jest tomik jej 
utworów wspólnie z łódzkim poetą i muzy-
kiem Henrykiem Kaźmierczakiem. 
Jak sama twierdzi – pisze od zawsze… Z ca-
łego bogactwa swoich wierszy na spotkaniu 
zaprezentowała przede wszystkim te doty-
czące przyrody, krajobrazów (stanowiły one 
poetycką odpowiedź na prezentowaną rów-
nocześnie wystawę), ulubionych malarzy 
i pisarzy. Ponieważ była to tylko niewielka 
część prezentacji jej poetyckiego dorobku, 
na zakończenie spotkania, na prośbę za-
chwyconej publiczności, uzgodniono, że nie 
będzie ono ostatnim… 
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Walentynki w „trójce”
Do Święta Zakochanych uczniowie SP3 
przygotowywali się już tydzień wcześ-
niej. Dekorowali klasy, zbierali pocztę 
walentynkową, przyklejali wyznania mi-
łosne na Sercu Przyjaźni. 14 lutego Sa-
morząd Uczniowski pod opieką Danuty 
Korycik zorganizował randkę w ciemno, 
gdzie nagrodą była wycieczka w najpięk-
niejsze miejsca sali gimnastycznej lub ro-
mantyczna kolacja we dwoje. Nie zabra-
kło piosenek miłosnych i podarunków w 
postaci czerwonych serduszek. 

Z Libiąża do Brukseli
Nauczyciele Zespołu Szkół Beata Czarnik, Iwona Głownia, Aneta Gawin i Wanda Jarczyk po 
raz kolejny uczestniczyli w międzynarodowej konferencji dydaktyków, która odbyła w stycz-
niu tym razem w Belgii. Wizyta ta była częścią programu Unii Europejskiej ‘COMENIUS- 
Uczenie się przez całe życie’, w którym szkoła uczestniczy. Podczas tygodniowego spotka-
nia pedagogów z siedmiu europejskich krajów, nauczyciele poznawali realia pracy dwóch 
belgijskich szkół: szkoły podstawowej w Bruggii oraz szkoły średniej w Herentals. Ponadto 
mieli okazję przedstawić i porównać podjęte w każdej szkole inicjatywy związane z pracą 
grupową nauczycieli oraz zaangażowaniem rodziców w pracę szkoły. Pracowali także nad 
projektem VENUS zajmującym się tematyką różnic w sposobie nauczania i uczenia się dziew-
cząt i chłopców oraz zagadnieniem stylów nauczania. Szkoła w Świętego Józefa w Herentals 
jest szkołą mającą ponad 1000 uczniów oraz zatrudniającą ponad 100 nauczycieli. - Warunki 
pracy są w Belgii nie odbiegają dużo od szkół polskich, jedyna różnica to klasy liczące ok. 20 
uczniów oraz dłuższy czas trwania lekcji -50 min. Większość uczniów jak i nauczycieli nawet w 
zimie dojeżdża do szkoły na rowerach. Ciekawostką jest to, że w Belgii pracownicy dojeżdża-
jący do pracy na rowerze dostają 15 euro centów za kilometr - mówi Wanda Jarczyk. 

- WIEŚCI SZKOLNE -

Wnuczęta Dziadkom
Program artystyczny, na który złożyły się wier-
sze i piosenki, przygotowali uczniowie Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Gromcu z oka-
zji obchodów Dnia Babci i Dziadka. Jubilatom 
każde z wnucząt wręczyło własnoręcznie wy-
konane laurki, a komitet rodzicielski ugościł 
babcie i dziadków specjalnie przygotowanym 
poczęstunkiem. 

Karnawał w ZSP Gromiec

Sukcesy matematyczne
Podsumowano finał konkursu II kategorii „ 
Koziegłowy – Mądre Głowy” w ramach rea-
lizowanego projektu EFS „ Matematyka klu-
czem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły”. Do finału konkursu przystąpiło 94 uczniów z 78 szkół 
podstawowych i gimnazjów biorących udział w projekcie (w tym jedynie 3 szkoły z województwa małopolskiego - wszystkie z 
Gminy Libiąż). Wśród laureatów znaleźli się nasi uczniowie: Patrycja Miklas, Magdalena Bogacz i Klaudia Sowa przygotowane 
przez panią Lidię Płatek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gromcu oraz Anna Kulczycka z Gimnazjum w Żarkach, której 
opiekunem jest pani Anna Puchlerska.
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- SPORT -

Sukces w Pucharze Polski
Duże powody do radości mają piłkarze reprezentują-
cy ZG „Janina”, którzy w dniach 9-10 lutego br. wzięli 
udział w III edycji Pucharu Polski Górników i Energety-
ków, rozegranego w Jaworznie. Wśród 12 drużyn, libią-
żanie stanęli na drugim stopniu podium w finale ulegając 
po dramatycznym meczu i rzutach karnych ekipie z Rud-
nej (w regulaminowym czasie było 3:3). Wcześniej nasi 
pokonali kolejno: gościnnie grających Policjantów 9:2, 
Pniówek Pawłowice 2:1, Saharę Gliwice 5:2 (ćwierćfi-
nał) oraz „Biopaliwa” 2:1 (półfinał). Drużyna wystąpiła 
w składzie: Jakub Księżarczyk, Zygmunt Sroka, Robert 
Saternus, Zbigniew Łysak, Jacek Dobrowolski, Rafał Do-
browolski, Kamil Adamczyk, Robert Smok, Łukasz Zą-
bek, Dawid Chylaszek („Król strzelców” turnieju - autor 
9 bramek).

Najlepsi w powiecie
Dziesięć punktów w czterech meczach, 20 
strzelonych bramek, 7 straconych i tytuł naj-
lepszego strzelca turnieju dla Bartłomieja 
Kurzaka. Takie statystki przyniosły sukces 
zawodnikom LKS Żarki w powiatowym fina-
le halowych rozgrywek trampkarzy starszych. 
Podopieczni Bogdana Gucika, reprezentujący 
na tym szczeblu naszą gminę, ograli kolejno 
Olimpijczyka Chrzanów 4:1, Alwernię 7:1 
i MKS Trzebinia 3:2. Jedyne punkty w tur-
nieju stracili w zremisowanym 3:3 pojedyn-
ku z LKS Zagórze. Żarczanie wygrali też na 
szczeblu Małopolski Zachodniej w Wadowi-
cach i wystapią w finale wojewódzkim!  

Amatorska 
Liga Siatkówki
Sześć drużyn bierze udział w 
ogranizowanych przez libią-
skich miłośników siatkówki 
rozgrywkach ligowych, toczo-
nych o Puchar Posła na Sejm 
RP Tadeusza Arkita. Arenami 
rywalizacji są sale gimnastycz-
ne Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Libiążu, ZSP Gromiec i sala w 
Chełmku. Po pierwszej rundzie 
rozgrywek w tabeli prowadzi 
jedyna niepokonana drużyna 
„Titan – Lux”, przed „FPC Ciu-

ła”, „ZG Janina”, „Bobasami”, „Amatorami” i „Mikasami”.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Szkoła Podstawowa nr 2 była 15 lutego go-
spodarzem rozgrywek powiatowych w mini 
siatkówce chłopców. W rywalizacji o prawo 
reprezentowania powiatu chrzanowskiego na 
szczeblu rejonowym wzięli jeszcze udział 
uczniowie SP nr 10 Chrzanów, SP 6 Trze-
binia, SP Rozkochów i SP Alwernia. W tym 
gronie najlepsi okazali się libiążanie, a na 
kolejnych stopniach podium uplasowali się 
trzebinianie i alwernianie.   PS

LCK Futsal Liga
Już tylko jedna niepokonana drużyna pozostała w rozgrywkach halowej ligi piłkar-
skiej organizowanej przez LCK. W meczu dwóch drużyn, które po pięciu seriach 
spotkań zgromadziły po 15 punktów zdecydowanie lepsi okazali się zawodnicy 
Solidarności, którzy 6:2 pokonali Black Power. 

Tabela:
1. Solidarność  6       18      56-11
2. Black Power 6       15      44-23
3. Viver-Sport 7       10      23-36
4. Obsesja 6         9      22-15
5. Libiąż II 6         5      23-16
6. Bajlamorena 5         1      13-29
7. Huragan 5         0      14-65

Strzelcy:
22 - Przebinda (Solidarność)
12 - Kułaga (WZW Black Power), Ł. 
Baran (Viver-Sport)
10 - Chłopek (WZW Black Power)
8 - J. Dobrowolski (Solidarność)
6 - Łysak (Obsesja),  Jazienicki (Li-
biąż2)
5 - Pawlik, Opyd, Wesołowski (Soli-
darność),  Rostecki (Huragan),  Śleziak 
(Black Power),  Szumniak (Obsesja)Viver-Sport

Bajlamorena
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“Kto nie pamięta przeszłości, skazany jest na jej powtórne przeżycie...”
George Santayana

„Z całą rodziną w Auschwitz…” 
– IV odsłona Festiwalu Filmów o Holokauście

„Kiedy w obozie zobaczyłem się pierwszy raz z siostrą, zapyta-
łem, co z naszą mamą. Usłyszałem, że nie żyje od dwóch tygo-
dni…”. W tym miejscu głos Jerzego Michnola załamał się, mimo 
że opowiadał o wydarzeniach mających miejsce 65 lat temu. Ten, 
będący dziś w świetnej formie mężczyzna, gościł w libiąskim 
Ale!Kino w dniu 24 stycznia br. podczas IV odsłony Festiwalu 
Filmów o Holokauście. Nie zamierzał jednak wygodnie zasiąść 
w fotelu przygotowanym jak zawsze dla gościa specjalnego. Za-
miast tego, zszedł ze sceny porywając mikrofon i stojąc (przez 
cały czas!)  tuż przed około 150-osobową publicznością (głównie 

młodzież), przez ponad godzinę opowiadał o swoich obozowych losach. Trafił do obozu 
wraz z rodzicami i siostrą mając zaledwie 16 lat. Jak sam podkreśla, miał dużo szczęścia, 
że przyszło mu pracować pod dachem – w magazynach tzw. „Kanady” przy sortowaniu 
mienia po uśmierconych Żydach. Był też gońcem w Głównej Izbie Pisarskiej. Na pytanie 
o najtrudniejszy moment w tym okresie, wspomina o zabójczym marszu ewakuacyjnym z 
Oświęcimia do Wodzisławia, który wielu wycieńczonych więźniów przypłaciło życiem. Jak 
sam mówił „były momenty, kiedy chciałem już usiąść w rowie i odpuścić”. Wiedział jed-
nak, że maszerująca kolumna nie pozostawiała nikogo żywego na drodze. Przeżył obozowy 
koszmar i wraz z ojcem oraz siostrą, którą opiekował się w Auschwitz, zdołali wrócić do 
kraju po dwóch latach spędzonych w pasiakach. Matka zginęła w Oświęcimiu - dwa mie-
siące po tym jak trafiła do obozu. Relacja Jerzego Michnola została zwieńczona projekcją 
filmu „Korczak” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Następnego dnia, można było oglądnąć już 
sam film – bez prelekcji. Łącznie, w czwartej części Festiwalu wzięło udział 176 widzów. 
Na dzień 29 lutego br. (piatek) przewidziano piątą odsłonę Festiwalu Filmów o Holokau-
ście w libiąskim Ale!Kino. W tym dniu o godz. 11:30 i 17:00 zobaczyć będzie można film 
„Ostatni Etap” w reżyserii Wandy Jakubowskiej. Jest to szczególne dzieło, które powstało w 
1948 roku - na wpół dokumentalna, oparta na wspomnieniach opowieść o losach więźniarek 
hitlerowskiego obozu śmierci w Oświęcimiu – Birkenau, obraz ludzkich cierpień i tragedii, 
ale także walki człowieka o swoją godność. 
Jak zwykle przed seansem przedpołudniowym będzie miała miejsce prelekcja, którą tym 
razem wygłosi pracownik Muzeum Auschwitz dr Igor Bartosik. Temat wykładu to: „Ko-
stiumy i scenografia w powojennych filmach fabularnych, poruszająca tematykę obozów 
koncentracyjnych i Holokaustu”.

Jeszcze Raz
Produkcja: Polska 
2008 r., Gatunek: Ko-
media Romantycz-
na. Gramy: 29.02. 
do 2.03. godz. 19:00, 
czas trwania: 95 min., 
cena biletu: 10zł, od 

12 lat

Ale!Kino dla Kobiet
Niania w Nowym 

Jorku
Produkcja: USA 2008 
r., Gatunek: Komedia 
Romantyczna, Gramy: 
8.03. do 9.03. godz. 
19:00, czas trwania: 
106 min., cena biletu: 

10zł, od 12 lat

Lejdis
Produkcja: Polska 2008 
r., Gatunek: Kome-
dia, Gramy: 14.03. do 
16.03. godz. 19:00, czas 
trwania: 136 min., cena 
biletu: 10zł od 15 lat

www.lck-libiaz.info

XI przegląd „młodej twórczości”
„Art - Talent” to Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystów Nieprofesjonalnych w wie-
ku od 14 do 26 lat. Konkurs adresowany do młodych twórców różnych technik plastycz-
nych odbywa się od 11 lat, a jego pomysłodawcą i organizatorem jest Libiąskie Centrum 
Kultury. W tym roku uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie certyfikatów i nagród miało 
miejsce 24 lutego br. Jury w składzie: Przewodniczący - prof. ASP w Krakowie Pan 
Józef Murzyn, członkowie – adiunkt PM w Oświęcimiu - Klemens Hołownia i fotograf 
Leszek Tworzyło oceniło 187 prac nadesłanych przez 98 uczestników. I miejsce w kate-
gorii  plastyka –malarstwo przyznano Piotrowi Bzdurze, II miejsce Piotrowi Pietrzak, a 
wyróżniono: Katarzyne Szczerszą, Justynę Baran, Karolinę Gorczyńską, Łukasza Antoń-
czyka. W kategorii fotografia I nagrodę otrzymał Łukasz Siwiec, a wyróżnienie Przemy-
sław Stankiewicz. Natomiast wśród rzeźbiarzy I miejsce zdobył Tomasz Ferczykowski, 
II wspólnie Małgorzata Mitka, Martyna Rubin i Aldona Kowalska, a wyróżnienie Nina 
Zabiegała. Dla jury najistotniejsza była ekspresja twórcza, wyjście poza utarte kanony 
podejścia do sztuki, czyli poszukiwanie czegoś nowego. - Konkurs daje przede wszystkim 
możliwość zaprezentowania się młodym artystom i bez względu na to czy ich prace zosta-
ną nagrodzone czy też nie najważniejszy jest fakt samego zaistnienia i uczestnictwa w tym 
wydarzeniu – mówi pomysłodawczyni przedsięwzięcia Małgorzata Hołownia. Przewod-
niczący jury wyraził uznanie dla organizatorów „Art- Talentu” – Takie imprezy kultural-
ne są potrzebne i niezwykle cenne, a ich organizacja na ogólnopolską skalę jest rzeczą 
niezwykle trudną, tym bardziej należy doceniać pomysłodawców tego typu konkursów i 
wspierać ich inicjatywy – podsumował prof. ASP w Krakowie Józef Murzyn. 
Patronat honorowy nad konkursem objęli: Poseł na Sejm RP Tadeusz Arki, Akademia 
sztuk Pięknych w Krakowie, Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie i Burmistrz Li-
biąża. Atrakcyjności imprezie dodał koncert w wykonaniu muzyków zespołu Cameleon, 
występ działającej przy LCK formacji tanecznej „Impuls”, a także pokaz laserów firmy 
„Dwornik” z Libiąża. 



Kurier Libiąski nr 32 2008 ��

Studniówka 
ZS

„ART  
TAlent„2008



Kurier Libiąski nr 32 2008��

karnawał najmłodszych


